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Deklaracja Członkowska 
(Członek zwyczajny) 

 

 Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków 
Stowarzyszenia „Grupa 4x4”. Oświadczam, że znane mi są postanowienia 

Statutu, cele i zadania „Grupy 4x4”, które zobowiązuję się przestrzegać 
i sumiennie wypełniać poprzez aktywne uczestnictwo w działalności 
Stowarzyszenia i realizację uchwał jego władz oraz zobowiązuję się do 

terminowego opłacania składek członkowskich. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w niezbędnym do 
prowadzenia Stowarzyszenia zakresie.  
 

 
Nowy Sącz, dnia …………………………..     ………………………………………… 
          własnoręczny podpis  

 
Dane osobowe: 
 

1. Nazwisko i imiona ..……………………………………………………………………………………………… 

2. Imię ojca ………………………………………….. Imię matki ………….…………..……………………. 

3. Data i miejsce urodzenia ..………………………………………………………………………………….. 

4. Miejsce zamieszkania: 

kod pocztowy, miejscowość ………………………………………………………………………………… 

ulica, nr domu …………………………………………………………………………………………………….. 

powiat ………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Dowód Osobisty: seria …….. numer …………………………………………………………………… 

wydany przez ……………………………………………………………………………………………………… 

6. Numer PESEL ………………………………………………………………………………………………………. 

7. Telefon: stacjonarny …………………………………. komórkowy …………………………………. 

8. Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………….. 

9. Wykształcenie:  podstawowe  średnie  licencjat  wyższe 

10.Miejsce pracy ………………………………………………………………………………………………………. 

11.Preferowany rodzaj działalności: 

 sportowa  sędziowska  organizacyjno-logistyczna  media  szkolenia 

 quady  motocykle  samochody terenowe  ciężarówki  

 cross country  przeprawa/extreme   turystyka/wyprawy 

 sekcja youngtimery 

 
 

         ………………………………………… 
          własnoręczny podpis  

Członek  

Polskiego Związku 
Motorowego 
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Zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na członkostwo  
w Stowarzyszeniu Grupa 4x4 

podopiecznego w wieku 16-18 lat 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Stosunek pokrewieństwa 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Seria i Numer dokumentu tożsamości rodzica lub opiekuna   

 

  

 ……………………………………      …………………………………… 
      Data             Podpis  
 
 
 
 
 

Decyzja Zarządu: 
 

Stowarzyszenie „Grupa 4x4” przyjmuje Pana/Panią w poczet członków zwyczajnych. 
 

 
 

 
 

Nowy Sącz ……………………   …..……………… ………………..… …………….……… 
          data    podpisy członków zarządu 
 
http://facebook.com/youngtimerNS 


